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privind tncetareo dreptului la olocolie pentru sus[inerea fomiliei acordot, doamnei
MARTA, pe rsoand si ngu rd

pentru sus[inerea familiei nu mai indepline5te condiliile prevdzute de lege pentru acord
drept, motivat de faptul ca titulara de dosar nu mai locuieste pe raza orasului Bicaz.

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art.68 5i art. 115 alin.
2t5/2001' privind administratia publicd localS, republicatd, cu modificdrile si
emite urmdtoarea:

Nicolae SAIAG fnru, primaruI oragului Bicaz, judelul Neaml;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocalia pentru sus{inerea fami

republicatS, precum gi cele ale Hotd16rii de Guvern nr.3Bl2OtI pentru aprobarea Normelo
metodologice de aplicare a acesteia cu modificiirile 5i completdrile ulterioare;

Lu6nd in considerare referatul de specialitate intocmit de Serviciul public de Asistentd al5 din
subordinea Consiliului Local Bicaz, prin care se constatd cd familia beneficiard a dreotului

ALINA

a I ocati e

a cestu I

(1) lit, a) di poo2 nr

completirile efl oare,
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Art. L. i'ncepdnd cu data de 01".07.2017, inceteazd dreptul la aloca!ie pentru sus{in
acordat doamnei lRlMlOAlA ALINA MARTA, persoand singurS, posesoarea Codului Nu
297083L271543, domiciliatzi in oragul Bicaz, str. Paltinis, bl, 11, sc. A, ap.30, jude!ul Neam!.

Art.2. Motivul incetdrii dreptului la alocalie pentru sus{inerea familiei: titulara de
locuieste pe raza orasului Bicaz.

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la c
primarul oraSului Bicaz , jud. Neam! .

Art.4' in cazul in care sunteli nemul!umit de solu!ionarea contesta{iei, dispozi!
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. SS4/z

Art.5.Serviciul de Asistenti Sociald din:;ubordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, ?n termen de 5 zile
emiterii.

Art. 6. Prin grija secretarului ora spozitia se va comunica persoanelor si itatilor
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